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A. Latar Belakang

 Pengembangan ekonomi di wilayah 
Priangan Selatan dan Tenggara.

 Wilayah Priangan Selatan dan tenggara 
merupakan daerah yang subur.

 Hasil-hasil pertaniannya sulit untuk dijual 
ke luar karena sulit transportasi.

 Pengangkutan hasil-hasil perkebunan.

 Pengangkutan hasil-hasil pertanian ke 
pelabuhan Cilacap.



B. Usulan Pembangunan

1. Pihak Swasta

a) Pada tahun 1904 Eekhout mengajukan 

konsesi kepada pemerintah untuk 

membangun jalan trem dari Banjar 

melalui Kalipucang, Parigi menuju ke 

Pameungpeuk (Garut).



b) H.J. Stroband pada tahun 1898 
mengajukan permohonan konsesi 
membangun tram uap dari Banjar 
melalui Banjarsari, Kalipucang, 
Cikembulan, Parigi sampai Cijulang.

c) F.J. Nellensteyn pada tanggal 10 
Maret 1898 mengajukan konsesi 
membangun jalan tram dari 
Pamengpeuk, Rancaherang, 
Klapagenep, Cijulang, Parigi, 
Cikembulan, Kalipucang, Padaherang 
kemudian ke Banjar



d) Pada tahun 1904  Inspektur 

Perkebunan Lawick van Pabst 

mengajukan konsesi pembangunan 

jalan tram yang membentang dari 

Banjar melalui Kalipucang dan Parigi 

menuju Pameungpeuk.



2. Usulan dari Pihak Pemerintah

a) Residen Priangan mengirimkan surat 

tertanggal 27 Juli 1908 kepada pemerintah 

pusat.

 Surat residen tersebut disertai pula nota 

dari Asisten Residen Sukapura dan 

Kontroleur Manonjaya

 Mengajukan pembangunan jl. Kereta Api 

Lajur Banjar-Parigi dalam rangka 

mengembangkan wilayah Priangan Timur 

dan Tenggara pengangkutan hasil-hasil 

pertanian ke pelabuhan Cilacap 



 Pengangkutan hasil-hasil pertanian 

biasanya dilakukan ke Pelabuhan Cilacap 

melalui jalur air Sagara Anakan yang 

beresiko air pasang dari laut.

 Berdasarkan Undang-Undang tanggal 18 

Juli 1911 (Staatsblad 1911 N0. 457)

Pemerintah menetapkan pembangunan 

jalan kereta api lajur Banjar-Parigi melalui 

Kalipucang



C. Kritik Anggota 

Parlemen Lambert de Ram

 Pembangunan lajur kereta api Banjar-
Kalipucang-Parigi terlalu panjang (82.5 
km) dan memakan biaya yang sangat 
mahal.

 Untuk menghemat biaya dan 
memperpendek jarak, Lambert de Ram 
mengusulkan pembangunan jalan kereta 
api dari Banjar langsung ke pelabuhan 
Cilacap melalui daerah Dayeuh Luhur 
jaraknya hanya 40km.



D. Penolakan Terhadap 

Usulan Lambert de Ram

 Insinyur Kepala Dinas SS di Jawa menolak 
usulan de Ram karena melewati daerah 
Dayeuh Luhur.

 Dayeuh Luhur merupakan daerah berawa 
sulit mengeringkan air, sulit mendapatkan 
bahan dan sulit tenaga kerja.

 Dayeuh Luhur merupakan sarang nyamuk 
malaria sehingga akan sulit mendapatkan 
tenaga kerja 



E. Pelaksanaan 

Pembangunan

 Pembangunan jalur Banjar-Kalipucang-Parigi 
dimulai pada tahun 1911.

 Pembangunan baru berjalan satu tahun 
dihentikan karena ada usulan pembangunan 
Kalipucang-Kawunganten yang diusulkan oleh 
Inspektur Sementara SS Radersma.

 Alasan Radersma yaitu untuk lebih pendek dari 
Kalipucang ke Cilacap yaitu sekitar 21 km

 Pembangunan yang sudah berlangsung tertunda 
karena ada pengukuran ulang lajur Kalipucang-
Kawunganten.



 Berdasarkan hasil pengukuran ulang 

pembangunan lajur Kalipucang-

Kawunganten ternyata lebih mahal karena 

melewati daerah barawa.

 Rencana Pembangunan lajur Kalipucang-

Kawunganten mendapat protes dari 

Asisten Residen Sukapura dan Para 

Pengusaha Perkebunan.

 Asisten Residen Sukapura menyatakan 

rakyat dirugikan dengan adanya 

penundaan pembanguan lajur Banjar-

Kalipucang-Parigi karena rakyat sudah ada  



yang menanam tanaman perkebunan seperti 
tembakau dan kopi, tetapi tidak jadi 
diangkut.

 Para pengusaha perkebunan ada yang 
arealnya tanah perkebunan miliknya 
terkena lajur pembangunan dan ada yang 
membuka lahan baru, tetapi tidak terangkut 
sehingga merugi.

 Pembangunan kembali dilaksanakan pada 
tahun 1913.

 Pembangunan dibagi ke dalam 2 seksi 
yaitu Seksi 1 Banjar-Kalipucang dan 



Seksi 2 Kalipucang-Parigi.

 Pada tanggal 15 Desember 1916 lajur Banjar-

Kalipucang telah selesai dan sudah dapat dibuka 

untuk eksploitasi umum

 Lajur Kalipucang-Parigi diperpanjang 5 km hingga 

Cijulang karena Parigi kurang cocok untuk 

pemberhentian terakhir sedangkan Cijulang cocok 

untuk akhir pemberhentian karena letaknya dekat 

ke Tasikmalaya melalui daerah selatan.

 Pembangunan dari Parigi ke Cijulang dapat 

diselesaikan pada tahun 1921 dan dapat 

dieksploitasi pada tanggal 1 Juni 1921



 Keseluruhan anggaran yang dikeluarkan 
pada akhir pembangunan jalan kereta api 
Banjar-Kalipucang-Parigi sampai ke 
Cijulang menghabiskan biaya f. 9.583.421

 Anggaran yang direncanakan semula 

f. 4.846.000,00

 Penyebab besarnya anggaran karena 
pertama terlalu rendah rencana 
perhitungan dan kedua penundaan.

 Dalam pelaksanaan mengalami 
pembengkakan karena medan yang cukup 
berat.


